
รายงานการประชุม  
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.นาสี 

ครั้งที่  2 / 2562 
วันที ่ 11  กุมภาพันธ์  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
ผู้มาประชุม (ผู้บริหาร) 

ลำดับที่ ชื่อ  -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิเชียร  พูดเพราะ นายก อบต.นาสี นายวิเชียร  พูดเพราะ  
2 นางอุมาพร  วรรณวงศ์ รองนายก อบต.นาสี นางอุมาพร  วรรณวงศ์  
3 นายสัญญา  ดวงแก้ว รองนายก อบต.นาสี นายสัญญา  ดวงแก้ว  
4 นายอนันต์  ปะทังโข เลขานุการฯนายก อบต. นายอนันต์  ปะทังโข  

ผู้มาประชุม  (พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง) 

ลำดับที่ ชื่อ  -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 

นางนิยดา  จวงโส 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

รักษาราชการแทน ปลดัองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาส ี

นางนิยดา  จวงโส 
 

2 นายศักดิ์ดา  ภาชู หัวหน้าสำนักปลัด นายศักดิ์ดา  ภาชู  
3 นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร  
4 จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์  
5 นายประพันธ์  ภูผัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายประพันธ์  ภูผัน  
6 นางสาวศิวรัตน์  ภูมิวงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวศิวรัตน์  ภูมิวงค์  
7 

นางศศิประภา  จันทรัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ นางศศิประภา  จันทรัตน์ 

 

8 นางวราภรณ์  ชาติคำด ี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางวราภรณ์  ชาติคำดี  
9 นายสิทธิพล  สงนอก นายช่างโยธาชำนาญงาน นายสิทธิพล  สงนอก  

10 นางสาวจันทร์ชนพร  ใหทอง คร ูคศ.2 นางสาวจันทร์ชนพร  ใหทอง  
11 นางสาวรสสุคนธ์  แนวบุตร คร ูคศ.2 นางสาวรสสุคนธ์  แนวบุตร  
12 นางสาวฐิติรัตน์ ลุนละวงษ์ คร ูคศ.1 นางสาวฐิติรัตน์ ลุนละวงษ์  
13 

น.ส. ชุติกาญจน์  กันหา 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน น.ส. ชุติกาญจน์  กันหา 

 

14 น.ส.นวรัตน์  พานคำ ผช.นักวิชาการศึกษา น.ส.นวรัตน์  พานคำ  
15 นายวงธวัฒน์  ชาลีกุล ผช.นักวิชาการเกษตร นายวงธวัฒน์  ชาลีกุล  
16 น.ส.สิรธิัญญ์  ผาดำ ผช.นักทรัพยากรบุคคล น.ส.สิรธิัญญ์  ผาดำ  
17 น.ส.จิราพัชร  นามเคน ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว น.ส.จิราพัชร  นามเคน  
18 

นายอภิชาติ  จันทสิงห์ 
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

นายอภิชาติ  จันทสิงห์ 
 

19 นายจตุรภัทร  บุตรีสุวรรณ ผช.จพง.ธุรการ นายจตุรภัทร  บุตรีสุวรรณ  
20 นายทองพูล ศรีสุวรรณ คนสวน นายทองพูล ศรีสุวรรณ  



21 นางมะลิวัลย์  วิเป แม่บ้าน นางมะลิวัลย์  วิเป  
22 นางฟ้าลิขิต  ขะทุม ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี นางฟ้าลิขิต  ขะทุม  
23 น.ส.วรนชุ  บุญนาง ผช.จพง.การเงินและบัญชี น.ส.วรนชุ  บุญนาง  
24 น.ส.เพลินจิต  ศรีหาไชย ผช.จพง.พัสดุ น.ส.เพลินจิต  ศรีหาไชย  
25 นางกชกร  ศรีทับทิม ผช.จพง.ธุรการ นางกชกร  ศรีทับทิม  
26 น.ส.วริศรา  จำปโีชต ิ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ น.ส.วริศรา  จำปโีชต ิ  
27 นายปิยะพงษ ์ คำสิงห์ศรี ผช.นายช่างโยธา นายปิยะพงษ์  คำสิงห์ศรี  
28 น.ส.พีระพรรณ  ป้านวัน ผช.จพง.ธุรการ น.ส.พีระพรรณ  ป้านวัน  
29 น.ส.พัชนี  ผาสีดา ผช.จพง.พัฒนาชุมชน น.ส.พัชนี  ผาสีดา  
30 นายพรชัย  ภูขำ  ผช.จพง.ประปา นายพรชัย  ภูขำ   
31 นางสาวศสิพร  อุดม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวศสิพร  อุดม  
32 นางสาวสมสมัย  กรมแสน

พิมพ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวสมสมัย  กรมแสน
พิมพ์ 

 

33 นางเด่นนภา  มณีโรจน์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก นางเด่นนภา  มณีโรจน์  
34 นางสาวจริยา  ก้อนพิลา ผู้ดูแลเด็ก นางสาวจริยา  ก้อนพิลา  
35 นางแตงอ่อน  ลำมะนา คนงานทั่วไป นางแตงอ่อน  ลำมะนา  
36 นายสุรณัฐ  รักษาภักดี พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง นายสุรณัฐ  รักษาภักดี  
37 นายพีรวัฒน์  สีม่วง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ นายพีรวัฒน์  สีม่วง  
38 นายสมบัติ  แก้วสิงหา คนงานทั่วไป นายสมบัติ  แก้วสิงหา  

39 นายแช่ม  จันทะมณี คนงานทั่วไป นายแช่ม  จันทะมณี  
40 นายสุวรรณ  มหาพรหม คนงานทั่วไป นายสุวรรณ  มหาพรหม  
41 นายอุทัย  คำภูแก้ว คนงานทั่วไป นายอุทัย  คำภูแก้ว  

42 นายแมน  ฤทธิ์เทพ คนงานทั่วไป นายแมน  ฤทธิ์เทพ  

43 นายพลกฤต  แนวบุตร คนงานประจำรถบรรทุกขยะ นายพลกฤต  แนวบุตร  
44 

นายสุทธิพัฒน์  พลยามา 
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
(งานกู้ชีพ) นายสุทธิพัฒน์  พลยามา 

 

45 นายนิคม  มธิปิไข จา้งเหมาบริการ นายนิคม  มธิปิไข  

46 นายบุญธรรม  นินหล้า จา้งเหมาบริการ นายบุญธรรม  นินหล้า  

47 นายบุญเสียน อินทะ จา้งเหมาบริการ นายบุญเสียน อินทะ  

48 นางจำเรียง  สงนอก จ้างเหมาบริการ นางจำเรียง  สงนอก  
49 นายบุญสงค ์ บุญประกอบ จ้างเหมากู้ชีพ นายบุญสงค ์ บุญประกอบ  
50 นายเลิง  พินิช จ้างเหมากู้ชีพ นายเลิง  พินิช  
51 นางอนุชธิดา  บุดดี จา้งเหมาบริการ นางอนุชธิดา  บุดดี  

52 นายสนิท  ชูโชต ิ จา้งเหมาบริการ นายสนิท  ชูโชต ิ  

 
 
 



เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิเชียร  พูดเพราะ นายก อบต.นาสี ประธานที่ประชุมกล่าวเปิด
    การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - การจัดงาน วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ 
    - จังหวัดเคลื่อนที่ 
    - งานประเพณีบุญข้าวจี่ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
    รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.นาสี 
    ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
มติที่ประชุม     - รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอพิจารณา 
นายศักดิ์ดา  ภาชู  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านครับ ขอนำเรียนต่อที่ประชุมดังนี้ 
หัวหน้าสำนักปลัด  - หัวหน้าสำนักปลัด แจ้งหน้าที่การรับผิดชอบงานบุญข้าวจี่ 
    - ขบวนแห่ของ อบต.นาสี อยู่ลำดับที่ 3 
    - ถือธงสัญลักษณ์ในขบวน (พนักงานชาย) 
    - ประดับรถแห่ ในวันศุกร์ 
    - นางรำในขบวน ไม่น้อยกว่า 30 คน (พนักงานหญิง) 
    - ฝ่ายต้อนรับ (พนักงานหญิง) 
    - ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย อปพร. (จ่าเอกสมคิด รับผิดชอบ) 
    - การประกวดส้มตำลีลา และข้าวจี่ลีลา 
    - ใช้งบประมาณในโครงการ จำนวน 50,000.-บาท 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นส.ศิวรัตน์  ภูมิวงค ์  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านคะ     
เจ้าพนักงานธุรการ  งานธุรการ การรับ-ส่ง หนังสือ เป็นไปตามปกติค่ะ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
    
นางสาวชุติกาญจน์ กันหา  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านคะ 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ   - การเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติของหมู่ 8 และ 9 



    - โครงการโฮมฮักตั้งงบประมาณไว้ 20,000.-บาท 
    - การกำนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
    - โอนเงินงบประมาณซ่อมแซม มาเป็นงบกองช่าง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
จ่าเอกสมคิด จันทะวงษ์  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านครับ 
นักทรัพยากรบุคคล  - กล่าวขอบคุณพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
    - การสอบเปลี่ยนสายงาน 
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
นายประพันธ์  ภูผัน  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านครับ 
นักวิชาการศึกษา   - แนวทางการป้องกันโรคติดต่อ 
    - รายงานการดำเนินโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - รายงานปัญหารถรับ - ส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นางสาวปลิดา มณีนภัสสร  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านคะ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  - การประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และเสนอโครงการ สปสช. 
    - การรับลงทะเบียนเด็กแรงเกิด 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นางศศิประภา จันทรัตน์  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านคะ 
เจ้าพนักงานพัสดุ   - รายงานการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปแล้ว 2 โครงการ 
 
นส.วริศรา  จำปีโชติ  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านคะ  
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ  - รายงานการจัดเก็บรายได้ 90 - 95 เปอร์เซ็น 
 
นางวราถรณ์  ชติคำดี  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านคะ 
เจ้าพนักงานการเงินฯ  - การดำเนินการตามปกติ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายสิทธิพล  สงนอก  เรียนท่านนายก รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานทุกท่านครับ    
นายช่างโยธา   - งานก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารเรียน ศพด. 
    - งานประปา การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หินฮาว ดงยาง 
    - งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมตามปกติ 



 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี  
ปิดประชุม   เวลา  14.00  น. 
 

ลงชื่อ    ศิวรัตน์  ภูมิวงค ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวศิวรัตน์  ภูมิวงค์) 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ลงชื่อ ศักดิ์ดา  ภาชู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายศักดิ์ดา  ภาชู) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 


